
1. Gebied Noord-Sleen – Achterste Erm 
Dit gebied, gelegen op de Rolderrug, is sinds duizenden jaren van groot belang gebleken voor 
bewoning: niet alleen de hunebedden getuigen hiervan, maar ook het feit dat Sleen de 
hoofdplaats was van het dingspel Zuidenveld. Het eslandschap en de esdorpen tonen nog de 
vele sporen van bewoning en gebruik door de eeuwen heen. Kenmerkend zijn: 

- het gebied rondom de Papeloze kerk in het Sleenerzand met hunebed D49, een celtic 
field en een reeks (gerestaureerde) grafheuvels waarvan één zgn. galgenberg; 

- de naast elkaar gelegen hunebedden D50 en D51 ten noordwesten van Noord– Sleen; 
- het archeologisch terrein met sporen van een grafveld in het noordoostelijk deel van 

Sleen;  
- de prehistorische route in het zuidelijke deel van het gebied; 
- de esgronden met hun kenmerkende opdeling in smalle percelen, gebruik als akker en 

grasland, historische waterlopen, houtwallen, singels en wegbeplantingen; 
- de hoge kwaliteit van het noordelijk gelegen bosgebied; 
- de historische dorpskernen Noord-Sleen, Sleen, Diphoorn, Erm en Achterste Erm met 

hun ogenschijnlijk ordeloze situering van boerderijen en bijgebouwen, grillig 
verlopende en smalle wegen, kleine huisweiden en erven met boombeplanting, 
brinken en open plekken tussen bebouwing 

- de hoge dichtheid aan beschermde monumenten en karakteristieke objecten. 
Vanwege archeologische (de hunebedden en grafvelden) en landschappelijke (bos) 
kwaliteiten is de begrenzing van het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied naar het 
noorden uitgebreid.  
 
2 Gebied Zweeloo - Zwinderen  
Het gehele gebied van Zweeloo tot Zwinderen ademt de geschiedenis van de prehistorische 
mens met zijn grafheuvels tot de markegenoten met hun essen en boerderijen aan de brink. 
Havezathe De Klencke, met haar machtige bewoners in bestuur en rechtspraak, ligt als een 
parel in dit essenlandschap. Kenmerkend voor dit gebied zijn: 

- het beekdal van de Mars- en Westerstroom; 
- de elzenhoutwalletjes in het beekdal aan de zuidwestelijke zijde, die al sinds de 

achttiende eeuw aantoonbaar aanwezig zijn;   
- de vele hoger gelegen essen met hun kenmerkende opdeling in smalle percelen, het 

gebruik als akker en grasland en historische waterlopen;    
- de motte De Klinkenberg die zich bevindt in het beekdal van het Loodiep ten 

noordwesten van Zwinderen. In de motteheuvel bevinden zich vermoedelijk nog 
overblijfselen resten van het middeleeuwse kasteel. De omgrachting van het kasteel, 
de voorburcht en de hoofdburcht zijn in het veld nog zichtbaar. De motte en de 
voorburcht staan als afzonderlijke terreinen met wettelijke beschermde status 
geregistreerd;  

- grafheuvels in boswachterij Gees, op de Klenckeresch in Oosterhesselen en De 
Palmen in Meppen, celtic fields op het Achterste Veld in Oosterhesselen en de 
Zwindersche esch in Zwinderen;  

- archeologische terreinen met sporen uit diverse perioden, zoals de Hoge Hof in 
Aalden, De Mepperstraat in Meppen en Kerkhorsten in Oosterhesselen, de Weem in 
Zweeloo; 

- landgoed De Klencke: de historische buitenplaats met landbouw- en bospercelen, 
boerderijen etc.; 

- de historische dorpskernen Aalden, Meppen, Zweeloo, Wezup, Benneveld, 
Oosterhesselen, Gees en Zwinderen met hun ogenschijnlijk ordeloze situering van 



boerderijen en bijgebouwen, grillig verlopende en smalle wegen, kleine huisweiden 
en erven met boombeplanting, brinken en open plekken tussen bebouwing; 

- de hoge dichtheid aan beschermde monumenten en karakteristieke objecten; 
- De Verlengde Hoogeveense Vaart met de lange begeleidende wegen, op het kanaal 

gerichte lintbebouwing en  diverse waterstaatkundige werken; 
- de ontwikkeling van dorpskern Holsloot met als centrum de brug en het café; 
- de tweedeling van esdorp Zwinderen door aanleg van de vaart. 

 
Vanwege archeologische (motte De Klinkenberg, grafheuvels, celtic fields) en 
landschappelijke (beekdal met elzenhoutwalletjes, natuurgebied De Palmen) kwaliteiten is de 
afbakening van het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied in het midden en naar het 
noord- en zuidwesten uitgebreid.  
3 Dalen en Wachtum (aansluiting op Coevorden)  
Dalen heeft niet alleen belangrijke archeologische terreinen met de prehistorische route dwars 
daar door heen maar heeft ook een bijzondere bebouwingsontwikkeling, waar de Hoofdstraat 
met negentiende- en twintigse-eeuwse villa’s een afscheiding van het eigenlijke dorp met 
boerderijen vormt. Ook in Wachtum is een bijzondere tweedeling zichtbaar tussen het oude 
esdorp enerzijds en het nieuwe wegdorp anderzijds. Kenmerkend voor dit gebied zijn:    

- de prehistorische route;  
- archeologische terreinen zoals Molenakkers met urnenveld in Dalen,  Sterakkers in 

Valsteeg, Lange Akkers en Bollenvals in Wachtum, met sporen van bewoning en 
begraving o.a. uit de Romeinse tijd;  

- De Gommerij, een terrein van zeer hoge archeologische waarde met 
nederzettingsporen uit verschillende perioden. In dit gebied ligt aan De Loo de 
cultuurhistorisch zeer waardevolle RK begraafplaats;  

- de esgronden bij Wachtum en Dalen met aangrenzende groenlanden, met de 
kenmerkende opdeling in smalle percelen, het besloten karakter door houtwallen, 
singels en wegbeplanting en historische waterlopen;  

- dorpskern Dalen met het centrum gevormd door de kerk, de boerderijen en villa’s, de 
open ruimtes tussen de bebouwing, forse laanbeplanting en informele 
klinkerverharding; 

- dorpskern Wachtum met het oude gedeelte Westerend met de schijnbaar ordeloze 
rangschikking van bebouwing en het nieuwere deel Oostereind met het karakter van 
een wegdorp waar de boerderijen op één lijn zijn gesitueerd, het agrarisch karakter 
met essen en een brink; 

- hoge dichtheid aan beschermde monumenten en karakteristieke objecten.  
Vanwege de archeologische (De Gommerij) en cultuurhistorische (RK begraafplaats) 
kwaliteiten is dit cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied aan de zuidelijke punt aangepast. 
 
4. Gebied ten zuiden en ten noordoosten van Stieltjeskanaal  
Dit gebied is vooral bijzonder vanwege het verkavelde landschap waarin in het zuidelijke 
gedeelte nog vele resten van de oliewinning in het landschap verspreid liggen.  
Kenmerkend zijn: 

- het archeologisch terrein Schoonebekerdiep met vuursteenvondsten en als reliëf 
zichtbaar in het landschap; 

- de randveenontginning Stieltjeskanaal met de lange begeleidende wegen, de rechte, 
smalle en diepe percelen die noord-zuid zijn georiënteerd, de op het kanaal gerichte 
lintbebouwing en de diverse waterstaatkundige werken; 



- de kenmerkende smalle kavels van de akkers en weiden bij de dorpskernen, gericht op 
oost-west lopende oude verbindingswegen en het Schoonebekerdiep en de openheid 
van het landschap; 

- de  historische kern Weijerswold met agrarische bebouwing, gelegen aan de zuidzijde 
en verbonden met de achterliggende percelen;  

- de historische kernen Padhuis en Vlieghuis met losse agrarische bebouwing aan de 
zuidzijde en beslotenheid van de bebouwing tussen de wegen; 

- het rijksmonument de Katshaarschans als relict uit het vestingverleden; 
- NAM-activiteiten die de nieuwe ontwikkelingen in energievoorziening 

vertegenwoordigen. 
Vanwege archeologische (vuursteenvondsten) en landschappelijke (reliëf) kwaliteiten is het 
cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied in de zuidwestelijke punt iets uitgebreid.  
 
5. Kanaal Coevorden-Zwinderen, Zwinderse veld en Zwinders kanaal  
Het gebied laat een staalkaart zien van diverse ontginningswijzen in de loop van twee eeuwen 
met de daarbij behorende lintbebouwing. Met de inzet van werklozen voor het graven van het 
kanaal Coevorden-Zwinderen, de prijsvraag voor boerderij-ontwerpen in de jaren dertig en de 
aanleg van de Miljoenensloot door Joodse dwangarbeiders zijn nog bijzondere getuigen van 
de beladen jaren dertig en veertig zichtbaar.  
 
Belangrijkste kenmerken zijn: 

- het randveenontginningsgebied langs het Zwinders kanaal uit 1880 volgens het 
éénkanaalsysteem met aanwezige ‘wijken’ en kanalen die de richting van ontginnen 
aangeven, de openheid van het gebied en het gebruik als akker- en grasland; 

- het kanaalveenontginningsgebied en het kanaal Coevorden-Zwinderen met  
rechtlijnige en grofmazige opzet uit de twintigste eeuw met de wijken waarin nog 
zwaaikommen aanwezig zijn; 

- de rechtlijnige kavelpatronen, de singels en bomenrijen lang wegen en waterlopen en 
de langs het kanaal gelegen lange begeleidende wegen 

- de waterstaatkundige objecten zoals bruggen en sluizen; 
- de op het kanaal gerichte lintbebouwing, grotendeels ontstaan in de jaren dertig met 

een  hoge dichtheid aan karakteristieke objecten; 
- enkele gebieden met hoogveenresten (o.a. De Witten) waar nog archeologische 

waarden te verwachten zijn; 
- de Miljoenensloot, een afwateringssloot die evenwijdig loopt aan het kanaal 

Coevorden-Zwinderen. Door afkalving liepen de kosten hoog op, waardoor de naam 
is ontstaan.   

Vanwege de doorlopende structuren van verkaveling en wijken en een viertal AMK-terreinen 
is de waardering ‘cultuurhistorisch zeer waardevol’ langs de lijn A 37 doorgetrokken van het 
kanaal Coevorden-Zwinderen tot aan de randveenontginning langs het Zwinderse kanaal. 
  
6. Veenmarke van Gees  
In het randveenontginningsgebied van Gees is de ontginningswijze, het bloksysteem, nog 
goed te herkennen. Kenmerkend zijn: 

- de aanwezige wijken en kanalen, die de richting van ontginnen aangeven, het gebruik 
als akker- en grasland en de openheid van het gebied; 

- de Twaalf Ellenweg, een zandpad dat begin twintigste eeuw werd aangelegd voor de 
ontginning van de heidevelden. Het pad was in principe 12 el breed en omzoomd door 
beuken.  

 



7. Veenontginning Steenwijksmoer met dorpskern  
Steenwijksmoer is ontstaan door ontginning van het veen door de heren De Vos van 
Steenwijk, met bebouwing evenwijdig aan elkaar in de richting van de verkaveling. Het is 
een wegdorp, van oorsprong zonder centrum. Sinds de bouw van de relatief grote kerk in 
1932 heeft het dorp een kern gekregen. 
Kenmerkend zijn: 

- de smalle en diepe oost-west gerichte percelen; 
- het verloop van de Hoofdweg, de oude verbindingsweg, met de daaraan liggende 

lintbebouwing, met afwisseling in ouderdom en bouwstijl; 
- de boombeplanting langs wegen en rond bebouwing;  
- de open plekken tussen bebouwing met doorzichten naar het open agrarische gebied; 
- het ensemble kerk en dorpshuis. 

 
8. Oranjekanaal met dorpskern Schoonoord  
De samenhang tussen de aanleg van het Oranjekanaal en het kanaaldorp Schoonoord op het 
kruispunt van het kanaal en de weg van Schoonloo naar Sleen maakt dit gebied bijzonder.   
Kenmerkend zijn: 

- de karakteristieke op het kanaal gerichte lintbebouwing met objecten die de 
ontwikkeling weerspiegelen; 

- de karakteristieke entourage van de lange begeleidende wegen langs het kanaal; 
- diverse waterstaatkundige objecten zoals bruggen. 

 
9. Vestingstad Coevorden met de omringende waterwegen  
Coevorden is één van de twee Drentse steden met een middeleeuwse oorsprong, heeft in de 
stadskern hoge archeologische waarden en bovendien nog een intact zeventiende-eeuws 
stratenpatroon.  
De belangrijkste kenmerken zijn: 

- de nadrukkelijk aanwezige structuur van de zeventiende-eeuwse vesting; 
- de (relicten) van bebouwing uit de Late Middeleeuwen, waaronder het Kasteel, de 

zeventiende en achttiende eeuw, maar ook waardevolle panden uit de negentiende en 
twintigste eeuw; en de hoge dichtheid aan beschermde monumenten en karakteristieke 
objecten; 

- de laatnegentiende- en vroeg twintigste-eeuwse stadsuitleg van Coevorden aan de 
noordzijde van de oude stad; 

- de omringende waterwegen zoals Lutter Hoofdwijkkanaal, Coevorden-Vechtkanaal, 
Alte Picardiekanaal en Kanaal Coevorden-Zwinderen in combinatie met de vesting. 

 
 
 


